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Силабус 

 

з вибіркової навчальної дисципліни професійної 

підготовки бакалавра 

Основи наукових досліджень 

 

Рівень вищої освіти: перший (бакалавр) 

Рік навчання ІІІ, семестр V 

Кількість кредитів: 3 

Мова викладання: українська 

Звітність: іспит 

 

Викладач: 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

к. філол. н., доц. Артеменко Юлія Олександрівна 

Профайл викладача http://pereklad.kdu.edu.ua/Files/profile_Artemenko.pdf  

Контактна інформація Ел. адреса: yulia.artemenko@gmail.com 

Телефони: +38(068)4392148 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/timeTable/teacher  

 

Опис дисципліни 

 

Викладання та навчання. Лекції, практичні заняття (на основі проблемного 

викладу, застосування частково пошукових та дослідницьких методів), самостійна 

робота з використанням навчальної та наукової літератури, підготовка до 

написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Практика перекладу з 

основної іноземної мови». 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» є 

формування у студентів системи знань про сутність, характер, структуру, 

закономірності й методологію наукових досліджень у галузі іноземної філології та 

вмінь організувати, провадити та представляти наукові дослідження. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи наукових 

досліджень» є оволодіння знанням про науку як систему уявлень про світ; 

засвоєння теоретичних засад наукового дослідження; вивчення методів і 

методології наукового дослідження; засвоєння елементарної логіки філологічного 

наукового дослідження, етапів, порядку оформлення результатів та форм його 

представлення. 

. 

 

 

 

 

http://pereklad.kdu.edu.ua/Files/profile_Artemenko.pdf
mailto:yulia.artemenko@gmail.com
http://193.189.127.179:5010/timeTable/teacher
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Компетентності та програмні результати навчання 

 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

Інтегральна: ІК1. Здатність розв’язувати комплексні теоретичні та 

практичні завдання і проблеми під час професійної діяльності у галузі перекладу, 

або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів системи 

наук, що формують лінгвістику. 

Загальні, а саме: ЗК1. Розуміння та власне осмислення основних 

світоглядних концепцій і принципів у навчанні і професійній діяльності; 

ЗК2. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу; ЗК3. Екологічність 

мислення та соціальна відповідальність; ЗК4. Здатність шукати, обробляти та 

аналізувати інформацію з різних джерел; ЗК5. Здатність зосереджуватись на якості 

та результаті при виконанні завдань; ЗК6. Навички використання інформаційних та 

комунікативних технологій; ЗК7. Здатність визначати, формулювати і вирішувати 

проблеми; ЗК11. Здатність планувати та управляти власним часом; ЗК12. Уміння 

дотримуватись норм здорового способу життя та впроваджувати їх у особистій та 

професійній діяльності. 

 Спеціальні (фахові), а саме: ФК1. Володіння основними поняттями 

перекладознавства як міждисциплінарної галузі знань; розуміння істотних рис 

перекладу як виду комунікативної діяльності у різних її типах; знання історичних 

особливостей перекладацького процесу, еволюції принципів та прийомів 

перекладу; поглиблені знання принципів та методів української школи перекладу 

у їхній історичній динаміці; ФК3. Знання сучасних загальних теорій перекладу, 

що визначають стратегії перекладу та розглядаються із двох головних позицій: 

жанри перекладної літератури і жанрово-інформаційна домінанта оригінальних 

текстів, що визначає методи перекладу; уміння розрізняти типи текстів і види їх 

перекладу; ФК7. Володіння методами і прийомами дослідження мов та здатність 

застосовувати їх у лінгвістичних і перекладознавчих дослідженнях; вміння 

проводити лінгвостилістичний та перекладознавчий аналіз різножанрових текстів 

(оригіналів і перекладів); знання базової термінології перекладознавства, правил 

бібліографічного опису; володіння навичками академічного письма. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: 

знати: сутність, характер, структуру й закономірності проведення наукових 

досліджень; методологію наукових досліджень у галузі лінгвістики й 

перекладознавства. 

вміти: орієнтуватися в тематиці сучасних наукових досліджень; проводити 

підбір фактичного мовного матеріалу за обраною темою; здійснювати 

бібліографічний пошук джерел теоретичного наукового матеріалу за обраною 

темою; оформлювати дослідження мовою наукового стилю; організовувати, 

провадити та представляти власне наукове дослідження; застосовувати soft skills, 

зокрема: адаптивність, гнучкість, перманентний особистісний розвиток, 

управління часом, ерудованість, креативність. 
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Структура курсу 

 
К-сть год. 

Тема Результати навчання Завдання 

Л
К

 

П
З

 

С
Р

 

Змістовий модуль 1. Наука як система уявлень про світ. 

Методологія філологічних наукових досліджень 

2 2 8 
Тема 1. Наука як 
система уявлень про 
світ 

Розглянути науку як систему уявлень 

про дійсність, одну з форм суспільної 

свідомості, один із історичних типів 

світогляду. Орієнтуватися у концепції 

наукових парадигм і революцій Томаса 

Куна. Усвідомлювати синергетику як 

нову концепцію наукового пошуку. 

Теоретичні 

питання, 

тести 

2 2 8 
Тема 2. Теоретичні 
засади наукових 
досліджень 

Засвоїти теоретичні засади наукових 

досліджень. Знати основні елементи 

наукової теорії. Орієнтуватися у системі 

наукових теорій. 

Теоретичні 

питання, 

доповіді, 

тести 

2 2 8 

Тема 3. Історія та 
сучасний стан 
досліджень у галузі 
іноземної філології 
за кордоном та в 
Україні 

Дослідити історію та сучасний стан 

досліджень у галузі іноземної філології 

за кордоном та в Україні. Розглянути 

історію лінгвістичних учень та коло 

проблем сучасного мовознавства. 

Теоретичні 

питання, 

доповіді, 

тести 

2 2 8 

Тема 4. Методологія 

і методи наукових 

досліджень. Логіка 

наукового 

дослідження 
 

Засвоїти методологію і методи, та 

логіку наукових досліджень. З’ясувати 

сутність методології та її роль у процесі 

наукового пізнання. Орієнтуватися у 

загальних і спеціальних методах 

наукового дослідження. Усвідомити 

роль математичних методів у 

лінгвістичних і перекладознавчих 

дослідженнях. 

Теоретичні 

питання, 

практичні 

завдання, 

тести 

Змістовий модуль 2. Організація студентського наукового пошуку 

2 2 8 

Тема 5. Самостійна 
робота студента в 
системі навчального 
процесу і науково-
дослідної роботи 

Дослідити самостійну роботу студента в 

системі навчального процесу і науково-

дослідної роботи. Засвоїти особливості 

самостійної роботи з джерелами. 

Оволодіти методами самостійного 

вивчення наукової, навчальної і 

навчально-методичної літератури. 

 

 

Теоретичні 

питання, 

практичне 

завдання 

2 2 8 
Тема 6. Технологія 
наукових досліджень  

Засвоїти технологію наукових 

досліджень. Знати технологічні цикли 

наукового дослідження. Орієнтуватися 

в бібліографічному апараті наукових 

досліджень. Вміти здійснювати пошук 

наукової інформації. 

 

Теоретичні 

питання, 

практичне 

завдання 

2 4 12 

Тема 7. Робота над 
написанням 
наукових статей і 
доповідей. Реферати, 
курсові та 

Засвоїти принципи написання наукових 

статей і доповідей, засвоїти принципи 

написання й захисту студентських 

рефератів, курсових і кваліфікаційних 

робіт. 

Теоретичні 

питання, 

практичне 

завдання 
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кваліфікаційні 
роботи 

Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 

 

№ 

з/

п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Завдання до 

практичних 

занять 

Щотижня, згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/time-

table/group?type=0  

http://193.189.127.179:5010/time-

table/group?type=0  

Правильність і вчасність 

виконання 

2 Самостійне 

опрацювання 

теоретичних 

питань 

Щотижня, згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/time-

table/group?type=0  

http://193.189.127.179:5010/time-

table/group?type=0  

Самостійність, 

правильність, 

логічність, відповідність 

темі, оригінальність та 

комплексність звіту 

3 Тестування з 

тем 

Наприкінці тем: 

http://krnu.org/course/view.php?id=

1011   

Правильність, вчасність 

виконання 

4 Іспит Згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/time-

table/group?type=0  

http://193.189.127.179:5010/time-

table/group?type=0 

Правильність, 

логічність, відповідність 

поставленому завданню 

 

При оцінюванні роботи студента враховується наступне: 

 

1. Відвідування лекційних і практичних занять. 

2. Активна і продуктивна участь у практичних заняттях. 

3. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 

використання сучасних інформаційних технологій, зміст і форму 

презентації результатів досліджень, участь у науково-практичних 

заходах). 

5. Виконання тестових завдань. 

6. Неформальна освіта. Курс «Критичне мислення для освітян» на платформі 

Prometheus (https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-

v1:CZ+CTFT101+2017_T3/course/). 

 

 

 

 

 

http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://krnu.org/course/view.php?id=1011
http://krnu.org/course/view.php?id=1011
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:CZ+CTFT101+2017_T3/course/
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:CZ+CTFT101+2017_T3/course/
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Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Політика курсу 

 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.)  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього студент має виконати 

індивідуальні завдання за пропущеними темами 

http://krnu.org/course/view.php?id=1011. 

2. Поведінка в аудиторії 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися протягом 

усього періоду навчання. Викладач, у свою чергу, є тактовним у власному 

ставленні до студентів.  

3. Академічна доброчесність 

До відома студентів обов’язково доводиться наступна інформація: 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення 

про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних 

робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція щодо 

перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із 

використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види 

наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою 

електронного репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, 

зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-

методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, 

аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки 

становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі 

Інтернет. 
Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів вищої 

освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових роботах у 

http://krnu.org/course/view.php?id=1011
http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
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2019 р. КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». У межах дії цієї угоди 

університету надається можливість перевірки кандидатських та докторських 

дисертацій, які підготовлені до захисту у спеціалізованих учених радах КрНУ, з 

використанням онлайн-сервісу Unicheck, а також наукових праць студентів і 

викладачів. За критерій оригінальності творів приймається показник рівня 

унікальності тексту у відсотках, отриманий за допомогою програмно-технічних 

засобів перевірки на плагіат і збільшений на відсоток правомірних запозичень. 

Результат перевірки оформлюється відповідним протоколом, де зазначається 

коректність посилань або факт плагіату. 

 

Методичне забезпечення 

 

 http://pereklad.kdu.edu.ua/uk/content/osnovy-naukovyh-doslidzhen-0  

 http://krnu.org/course/view.php?id=1011  

 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Силабус. 

4. Курс лекцій з дисципліни. 

5. Методичні вказівки щодо практичних занять. 

6. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

7. Завдання до комплексних контрольних робіт. 

8. Питання до іспиту. 

9. Засоби діагностики знань: вправи, завдання, тести. 

10.  Критерії оцінювання. 

 

Рекомендована література 

 

Базова 

 

1. Арнольд И. В. Основы научных исследований в лингвистике: учеб. Пособие. 

Москва: Высш. шк., 1991. 140 с. 

2. Артеменко Ю.О. Курс лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» 

Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2017. 118 с 
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